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وأشار بيان القيادة إىل أنه سيتم البحث املعمق مع لجنة املتابعة العربية لجميع جوانب التحرك 
انطالق  لضامن  والعربية،  الفلسطينية  الحقوق  لحامية  املطروحة  السياسية  والخيارات  السيايس، 

العملية السياسية وفق أسس جدية تنسجم وقواعد الرشعية الدولية ومبادرة السالم العربية.

عىل  وأكدت  الوطنية،  املصالحة  جهود  عنها  أسفرت  التي  الدولية  بالنتائج  القيادة  رحبت  كام 
رضورة مواصلتها، من أجل التقدم نحو إنهاء االنقسام، وتوقيع وثيقة املصالحة املرصية وحامية املصري 

الوطني من جميع املحاوالت الهادفة الستخدام االنقسام الداخيل ضد مصالح شعبنا.

وثيقة رقم 228:

مقابلة مع الرئيس املرصي حسني مبارك يحذر فيها من انهيار املفاوضات 
الفلسطينية اإلرسائيلية228 ]مقتطفات[
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س: )....( ما هي رؤية سيادتكم لعملية السالم برمتها، وهل ستحقق املفاوضات املبارشة أهدافها 
يف إقامة الدولة الفلسطينية؟

ج: نعم مرص فتحت الطريق للسالم يف الرشق األوسط.. ومل تدخر جهداً خالل األعوام املاضية لدفع 
مسريتها وإقالتها من عرثاتها.. نحن نؤمن بالسالم العادل والشامل والدائم كرشط رضوري لتحقيق 
األمن واالستقرار لكافة دول وشعوب املنطقة.. والسالم لن يتحقق إال بإنهاء احتالل إرسائيل لألرايض 

الفلسطينية والعربية املحتلة.. وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الرشقية.

القضية الفلسطينية هى جوهر النزاع العريب اإلرسائييل.. ومفتاح تسويته وتحقيق تقدم ]تقدمه[، 
واتفاقات  تقدم مامثل  تحقيق  أمام  الطريق  يفتح  الفلسطيني،  املسار  التفاق سالم عىل  وصوالً 

مامثلة عىل املسارين السوري واللبناين.

بثوابت  نتمسك  املغلقة..  األبواب  داخل  نقوله  ما  هو  العلن  يف  نقوله  وما  معروفة..  مواقفنا 
املوقف الفلسطيني والعريب.. ونحن مع السالم العادل الذى يعيد الحقوق ألصحابها عىل نحو ما 

تضمنته مبادرة السالم العربية املطروحة منذ عام 2002.

لقد بذلت جهوداً كبرية لتهيئة األجواء إلطالق املفاوضات املبارشة يف واشنطن.. وطرحت رؤية 
مرص بقوة ووضوح ىف كلمتي بالبيت األبيض.. كام عاودت طرحها خالل استضافة الجولة الثانية 
من املفاوضات يف رشم الشيخ.. من غري املعقول أن تنطلق املفاوضات ثم تتوقف بسبب استئناف 
ينال من أهم مقومات  املحتلة عىل نحو  يلتهم األرايض  فالنشاط االستيطاىن  بناء املستوطنات.. 

الدولة الفلسطينية املستقلة.. وهو األرض.

نواصل اتصاالتنا مع الجانب اإلرسائيىل والواليات املتحدة وأوروبا إلنقاذ السالم.. وزياريت الرسيعة 
االستيطان  انتهاء مهلة تجميد  أيام معدودة من  السياق.. وقبل  وإيطاليا جاءت يف هذا  ألملانيا 
رئيس الوزراء اإلرسائيىل اتصل يب مرتني يف محاولة إليجاد مخرج من املأزق الراهن.. وقلت له 
إن استئناف بناء املستوطنات يعرقل املفاوضات ويقوض عملية السالم.. أبو مازن طلب اجتامع 
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لجنة املتابعة العربية بالقاهرة يوم 4 أكتوبر.. وأتطلع ملواقف إيجابية ومسئولة من إرسائيل تنقذ 
مفاوضات السالم.

العنف  تصاعد  من  اتصاالت  من  به  أقوم  فيام  وأحذر  جديداً..  فشاًل  تتحمل  ال  السالم  عملية 
واإلرهاب يف املنطقة وعىل اتساع العامل إذا انهارت املفاوضات.

).....(

الحرب  سنوات  وعشتم  عاماً..  الثالثني  نحو  منذ  الوطن  مسرية  تقودون  أنتم  الرئيس  سيادة  س: 
والسالم.. كيف تسترشفون مرص ومنطقتها بعد عرشة أو ثالثني عاماً من اآلن؟.

ج: نعم لقد عشت سنوات الحرب بآالمها ورضاوتها.. وعشت مراحل عملية السالم منذ بدايتها. وأعلم 
أن السالم يصنعه قادة يتلكون الشجاعة والرؤية الواضحة للمستقبل.. يؤمنون بأن السالم  متاماً 
يحقق مصالح شعوبهم.. ويستطيعون اتخاذ القرارات الصعبة التي تحقق هذه الرؤية وهذه املصالح.

أقول ذلك ألن مستقبل منطقة الرشق األوسط الذى استرشفه يرتبط بتحقق أو غياب السالم.. 
لألجيال  نرتك  أال  آمل  إننى  صحيح.  والعكس  املنطقة  وشعوب  دول  وتنمية  ألمن  املفتاح  فهو 

القادمة تركة ثقيلة من النزاع وعدم االستقرار..

وأتطلع ألن نرتك ملن يأتون بعدنا منطقة أكرث استقراراً وأمناً وسالماً.. ونحن يف مرص معنيون بذلك 
متاماً.. فمن الصعب أن تنعم بالهدوء واالستقرار والحياة اآلمنة والنريان تشتعل يف بيت جارك.. 
والسالم واألمن كل ال يتجزأ.. فإما أن تصبح املنطقة ساحة للتعايش والتعاون وإما أن تظل مرسحاً 

للرصاع والعنف واإلرهاب.

يف  رسوخاً  أكرث  متامسكاً..  متطوراً  ومجتمعاً  آمنة..  قوية  دولة  أسترشفها  فإنني  مرص..  عن  أما 
ديقراطيته.. وأكرث قوة يف اقتصاده ومؤسساته وجيشه.. هذا ما أراه ملرص ومستقبلها.. فقد وضعنا 
أقدامنا عىل الطريق الصحيح.. وقطعنا عليه شوطاً كبرياً.. لكنني أرى مرص – أكرث ما أراها – دولة 

مدنية حديثة ترعى االعتدال وتواصل دورها باعتبارها رمانة امليزان يف منطقتها.

).....(

وثيقة رقم 229:

مواصلة  أن  الوزراء  مجلس  جلسة  مستهل  يف  يؤكد  نتنياهو  بنيامني 
املفاوضات مع الفلسطينيني مصلحة حيوية لـ“إرسائيل”229 ]مقتطفات[

إعداد  من  إيضاحات، هي  من  بداخلها  وما  الوثيقة،  املسننة يف هذه  )األقواس 
املصدر األصيل، أي وزارة الخارجية اإلرسائيلية(
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مقتطفات من أقوال رئيس الوزراء يف مستهل جلسة مجلس الوزراء

“... وقد دخل الفلسطينيون قبل شهر يف محادثات مبارشة معنا بعد أن قدمت الحكومة مجموعة 
البناء  تعليق مشاريع  اتخذناه هو  قرار  وكان أصعب  السالم.  لتحريك عملية  النية  بوادر حسن  من 


